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Några hållpunkter i dagens 
föreläsning

1. Konkurrensen mellan olika regioner /städer 
hårdnar, både nationellt och internationellt

2. Ett allt viktigare konkurrensmedel är 
innovationsförmåga och entreprenörskap. 

3. Kunskaps och speciellt vetenskapsregioner får 
idag ökad uppmärksamhet. 

4. Städer / regioner använder olika strategier för 
att öka entreprenörskap och 
innovationsförmåga

5. Men vad gör att kunskapsregioner ”får liv”
6. Och hur arbetar man bäst för att utveckla den 

entreprenöriella aktiviteten?



1. Konkurrensen mellan olika regioner 
/städer hårdnar, både nationellt och 

internationellt
• Konkurrens om tillväxt och tillhörighet: Blå

bananer,gröna päron tillväxtmetropoleroch
• Konkurrens om synlighet: Hotspots, 

growthpoles, cluster, gateways etc.
• Konkurrens om kompetens: Attraktivitet och

närhet.
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2. Ett allt viktigare konkurrensmedel är 
innovationsförmåga och entreprenörskap.

• Tillväxt antas bero på innovationsförmåga och
entreprenöriell kultur

• Innovationskraft och entreprenörsskap granskas
och rankas på regionernas “Cat-walk” 
(European Innovation Scoreboard, GEM)

• Nationellt och internationellt utvecklas
instrument och incitament för att utveckla
innovationsförmåga och entreprenörskap (Paxis
och VinnVäxt)

• På olika nivåer utvecklas “officiella” policies för
innovation och entreprenörskap (EU, Svensk
innopolicy, Helsingfors)















VINNVÄXT - tillväxt i regioner genom dynamiska
innovationssystem 

Framtida konkurrenskraft i en allt mer kunskapsbaserad ekonomi kräver
snabb förnyelse. Tillväxt bygger på innovationer baserade på
toppkompetens, kunskapsutbyte och ömsesidigt lärande mellan företag, 
forskning och myndigheter i samverkan. 

Genom att utveckla dynamiska innovationssystem, baserade på
toppkompetens, kan regioner i Sverige bli internationellt konkurrenskraftiga
inom specifika tillväxtområden.

Under loppet av en tioårsperiod kommer VINNOVA att fördela 600 miljoner
kronor. Programmet vänder sig till alla företag, forskningsorganisationer, 
offentlig verksamhet eller nätverk som ser en möjlighet att utveckla effektiva
och internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem.



3. Kunskaps- och speciellt vetenskaps-
regioner får ökad uppmärksamhet.

• EU har identifierat vetenskap och innovation som
nyckeln till Europeisk konkurrenskraft (Lisabon, 
ERA etc.)

• Nya instrument för regional innovationsutveckling
(PAXIS)

• Många olika nationella initiativ för att främja
städers och regioners entreprenörskap

• Vetenskapsbaserad innovativitet och 
entreprenörskap – ett allt viktigare varumärke



Guiding principles:

• Subsidiarity and complementarity
• Lisbon: Focus on competitiveness and 

innovation
• Not « science for science sake »
• Regions should build upon their specific 

strengths
• Emphasis on policy learning and diffusion of 

excellence

EU regional innovation 
policy



Policy directions:

• Mainstreaming innovation under the 
structural funds

• Next generation of PAXIS and Gate2Growth
• Clusters of clusters
• Sectoral approach to innovation policy
• Innovation governance:

European Innovation Forum

EU innovation policy 
trends
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